
 

Projekt umowy         załącznik nr 3 
Zawarta w dniu ………………….. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim z siedzibą 

w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3,  25-516 Kielce; NIP: 

657-02-43-056 reprezentowanym przez Panią Agatę Gałkę – Bernacką – Dyrektora Biura 

Wojewody Świętokrzyskiego, zwanym dalej Zamawiającym. 

a ……………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest organizacja imprezy dla dzieci podczas akcji pt. „Zrób dziecku 

paszport na Dzień Dziecka”, która odbędzie się w dniu 3 czerwca 2017 roku w godz. 11.00- 

16.00 przy budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Coroczna akcja Wojewody 

Świętokrzyskiego umożliwia załatwienie wszystkich formalności związanych z wyrobieniem 

paszportu dla dziecka w sobotę, gdyż w tygodniu bardzo często nie pozwalają na to codzienne 

obowiązki. W dniu imprezy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców można złożyć 

wniosek o wydanie paszportu i przy okazji skorzystać z licznych atrakcji, które będą czekały na 

dzieci przed budynkiem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

§ 2 

Zamawiający przekaże kwotę ………………….. złotych brutto (słownie: ……………………………………) 

na cel, o którym mowa w § 1. 

§ 3 

W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności: 
a) Zapewnienie konferansjera prowadzącego imprezę  

b) Zapewnienie sceny min. 3 m x 6 m wraz z nagłośnieniem i obsługą techniczną sprzętu 
oraz zapewnienie podczas imprezy muzyki dziecięcej  

c) Wszystkie opłaty wobec właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi właściwych dla miejsca imprezy 

d) Zapewnienie min. 3 animatorów do prowadzenia zabaw dla dzieci 

e) Zapewnienie atrakcji dla dzieci wraz z obsługą i nadzorem technicznym (duża zjeżdżalnia 
dmuchana, średnia zjeżdżalnia, suchy basen z kulkami, mega piłkarzyki, bungee - 
trampolina, chusta Klanzy, ścianka wspinaczkowa, murale – sztalugi rysunkowe, kredki, 
flamastry, farby, tablice i kreda, kącik dla malucha – mata z zabawkami edukacyjnymi – 
klocki, puzzle, piłki, lalki, samochodziki i inne zabawki dla najmłodszych) 

f) Organizacja 5 różnych konkursów dla dzieci wraz z nagrodami dla laureatów (15 nagród o 
wartości 20 złotych brutto za każdą nagrodę) 

g) Zapewnienie stanowiska malowania twarzy (namiot z obsługą wraz z atestowanymi 
farbkami do malowania buzi) 



 

h) Organizacja pokazu dużych baniek mydlanych oraz pokazu tworzenia zwierzątek 
z balonów  

i) Zapewnienie słodyczy (200 lizaków i 200 cukierków) oraz ich rozdawanie przez 
animatorów podczas imprezy  

j) Zapewnienie opieki medycznej – ratownik medyczny wraz ze sprzętem spełniającym 
wymogi ustawy o imprezach masowych 

k) Zapewnienie kredy kolorowej do malowania na betonie w miejscu wyznaczonym przez 
organizatora  

l) Zawarcia umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy 

§ 4 

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt 

i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą 

starannością oraz wykona wszystkie obowiązki jakie ustawa z dnia 20 marca 2009 r. 

o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. Nr 2139 z późn. zm.) nakłada na 
organizatora. 

§5 

Zamawiający działając osobiście lub przez osobę upoważnioną ma prawo sprawdzić czy 

obowiązki określone w § 3 są realizowane zgodnie z celem tej umowy i tak w przypadku 
ujawnienia niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy, może zażądać zapłaty 

odszkodowania. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie 

lub nie należyte wykonanie przedmiotu zamówienia stanowią kary umowne, które Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu w następujących przypadkach: 
1. w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę przed terminem określonym 

w § 1 Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 

50% wartości przedmiotu zamówienia określonej w § 2 

2. za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, bądź nienależytego 

wykonania przedmiotu zamówienia objętego zakresem niniejszej umowy 

Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego 

w § 2 

3. kary umowne mogą być potrącane z faktury za realizację zamówienia. 

§ 6 

1. Kwota umowy będzie płatna przelewem w terminie 14 dni od daty złożenia faktury.  

2. Faktura za wykonanie usługi zostanie wystawiona po faktycznym wykonaniu umowy na: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 657-

02 43-056. 

 



 

§ 7 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 10 

Spory między stronami rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Wojewody 

Świętokrzyskiego. 

 

 

 

Wykonawca          Zamawiający  


